
Полазећи од положаја Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у 

уставноправном систему Босне и Херцеговине, с циљем јачања њене 

контролне функције, 

Свјесни чињенице да корупција представља озбиљну опасност и пријетњу 

владавини права и основним вриједностима друштва, демократији и људским 

правима, правичности и социјалној правди, подривајући демократске 

институције, етичке вриједности и повјерење грађана у интегритет институција, 

Забринути што корупција укључује средства која представљају значајне 

националне привредне ресурсе и тиме угрожава и кочи економски развој и 

угрожава законито функционисање тржишне привреде, изазивајући неповољне 

финансијске посљедице на појединце и привредне субјекте и друштво у 

цјелини, 

Увидјевши неопходност развоја здравих и уравнотежених односа између 

државе, цивилног друштва и тржишта, те могућности за јачање ефикасности 

парламента, као институције која подстиче одговорност одобравањем политика 

и дјеловања извршне власти, 

Утврдивши да се корупција на најбољи начин може ставити под контролу 

јачањем система одговорности, транспарентности и учешћа јавности у 

процесима управљања, 

Истичући ријешеност да се друштво зaштити од корупције досљедном 

примјеном донесених и доношењем одговарајућих закона у складу са 

принципима и одредбама Конвенције Уједињених нација против корупције, 

Кривичноправне конвенције о корупцији и Грађанскоправне конвенције о 

корупцији Савјета Европе, 

Уважавајући препоруке Комитета Савјета Европе за борбу против корупције 

(ГРЕКО), 

Убијеђени да корупција није само локална већ транснационална појава која 

погађа сва друштва и привреде, што чини неопходном међународну сарадњу на 

њеном спречавању и сузбијању, 

Увиђајући важност удруживања парламентараца на заједничким пројектима у 

борби против корупције, изради заједничких стратегија, размјене информација, 

искустава и стечених знања, те развоју иницијатива за јачање парламената у 

борби против корупције, 

Ријешени да се активно укључимо у рад Глобалне организације 

парламентараца за борбу против корупције (ГОПАК), ради јачања улоге 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у превенцији и борби против 

корупције, 

 

група посланика и делегата из оба дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине, наконститутивној сједници одржаној 09. 12. 2016. године, донијела 

је  

 

 

 



 

ПОВЕЉУ 

Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције у 

Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине 

 

 

 

Члан 1. 

Назив 

 

 

Назив огранка Глобалне организације парламентараца за борбу против 

корупције је „Огранак Глобалне организације парламентараца за борбу против 

корупције у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине“ или скраћено 

„ГОПАК ПСБиХ“. 

 

 

 

Члан 2. 

Сједиште 

 

 

Сједиште Огранка Глобалне организације парламентараца за борбу против 

корупције у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 

ГОПАК ПСБиХ) налази се у згради Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине, Трг Босне и Херцеговине 1, Сарајево. 

 

 

 

Члан 3. 

Сарадња 

 

 

(1) ГОПАК ПСБиХ сарађује са Глобалном организацијом парламентараца за 

борбу против корупције (у даљем тексту: Глобална организација). 

 

(2) ГОПАК ПСБиХ сагласан је да ће сарађивати са другим огранцима 

Глобалне организације, непосредно или у оквиру регионалног огранка. 

 

 

 

 

 



Члан 4. 

Карактер ГОПАК-а ПСБиХ 

 

 

(1) ГОПАК ПСБиХ је нестраначка парламентарна група која дјелује на 

принципу добровољности, демократичности, транспарентности и забране 

дискриминације на било ком основу.  

 

(2) ГОПАК ПСБиХ окупља парламентарце и друге заинтересоване стране с 

циљем борбе против корупције, унапређења транспарентности и 

одговорности унутар институција власти Босне и Херцеговине, те 

обезбјеђења високог стандарда интегритета у јавном сектору. 

 

 

 

 

Члан 5. 

Повеља ГОПАК-а ПСБиХ 

 

 

Повеља ГОПАК-а ПСБиХ не одступа од циљева и задатака Глобалне 

организације и усклађена је са Статутом Глобалне организације. 

 

 

 

 

Члан 6. 

Циљеви ГОПАК-а ПСБиХ 

 

 

(1) Циљеви ГОПАК-а ПСБиХ су превенција и борба против корупције, 

промовисање принципа транспарентности и одговорности у 

Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, како би се 

обезбиједили широки стандарди интегритета, а нарочито: 

 

a) реализација циљева Глобалне организације, који се односе на 

успостављање стандарда понашања с циљем промоције 

транспарентности, одговорности и доброг управљања, 

 

б)  промоција владавине права и одговорности институција власти у БиХ, 

 

ц)  развој капацитета Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у  

      даљем тексту: ПСБиХ), с циљем јачања њене контролне функције и  

      демократског надзора институција извршне власти на нивоу БиХ, 



 

д) омогућавање размјене информација, знања, најбољих пракси и 

     искустава међу члановима ГОПАК-а ПСБиХ у вези са  

     антикорупцијским мјерама, 

 

е) подстицање посланика и делегата у ПСБиХ с циљем доношења  

    законских рјешења која промовишу транспарентност, одговорност и  

    ефикасно управљање, 

 

ф) промовисање мјера усмјерених на дјелотворно рјешавање питања 

     корупције и подизање свијести о проблему корупције на свим нивоима  

     друштва; 

 

г) едукација посланика и делегата у ПСБиХ о облицима, карактеру 

    и начину превенције и борбе против корупције, 

 

х) дјеловање с циљем побољшања способности институција БиХ да се  

    дјелотворно носе са корупцијом, 

 

и) сарадња са домаћим и регионалним тијелима на мобилизацији 

    ресурса за антикорупционе програме, укључујући и: 

- подршку активностима другим огранцима Глобалне 

организације у свијету, 

- размјену информација путем интернет страница, електронске 

поште и других сервиса, 

- учешће на семинарима и радионицама о превенцији и борби 

против корупције, 

- повезивање и сарадњу са међународним организацијама, 

парламентима других земаља, институцијама извршне власти, 

као и правосудним институцијама, цивилним друштвом и другим 

организацијама о свим питањима у вези са унапређењем 

њиховог рада, транспарентности и одговорности, 

- спровођење истраживања, размјену информација и 

достављање података о најбољим праксама и искуствима и 

- промовисање ангажованости чланова ГОПАК-а ПСБиХ, а тиме и 

циљева Глобалне организације. 

 

ј) реализовање других активности којима се пружа подршка и промовише  

   реализација циљева ГОПАК-а. 

 

 

 

 



Члан 7. 

Доношење одлука 

 

ГОПАК ПСБиХ одлуке доноси натполовичном већином гласова од оних који су 

присутни и који гласају, уз услов да та већина обухвата једну трећину присутних 

представника сваког конститутивног народа. 

 

 

 

Члан 8. 

Чланство 

 

 

(1) Чланови ГОПАК-а ПСБиХ су актуелни и бивши посланици и делегати у  

ПСБиХ. 

 

(2) Чланство у ГОПАК-у ПСБиХ стиче се подношењем молбе за пријем. 

 

(3) Чланство у ГОПАК-у ПСБиХ укључује и чланство у Глобалној 

организацији.  

 

(4) Независни органи и тијела на нивоу БиХ, научне и образовне 

институције, организације цивилног друштва, као и међународне 

организације и институције чији су циљеви исти као и циљеви Глобалне 

организације могу имати статус придруженог члана, за шта подносе 

захтјев ГОПАК-у ПСБиХ. 

 

 

 

Члан 9. 

Кодекс понашања 

 

 

(1) Члан је дужан је да се понаша и обавља своје дужности у складу са 

вриједностима и циљевима за које се залажу ГОПАК ПСБиХ и Глобална 

организација, да их промовише, као и да доприноси заштити интегритета 

тих вриједности. 

 

(2) У складу са важећим законским рјешењима, члан је дужан да избјегава 

сукоб интереса. 

 

(3) Ако уочи околности које могу довести до сукоба интереса, члан је дужан 

да обавијести Извршни одбор ГОПАК-а ПСБиХ и Управни одбор 

Глобалне организације о могућем постојању сукоба интереса. 



 

 

Члан 10. 

Органи ГОПАК-а ПСБиХ 

 

 

(1) ГОПАК ПСБиХ има Извршни одбор. 

 

(2) Стручне и административно-техничке послове за ГОПАК ПСБиХ обавља 

Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. 

 

 

 

Члан 11. 

Извршни одбор 

 

 

(1) Извршни одбор има три члана. 

 

(2) Чланове Извршног одбора бира ГОПАК ПСБиХ између посланика и 

делегата у ПСБиХ. 

 

(3) Извршни одбор чине предсједавајући, први и други замјеник 

предсједавајућег, који су из три конститутивна народа у БиХ. 

 

(4) Предсједавајући и први замјеник предсједавајућег не могу бити чланови 

истог дома ПСБиХ. 

 

(5) Чланови Извршног одбора бирају се једном годишње. 

 

(6) Члан Извршног одбора бира се на годину дана и може бити поново 

изабран на још један мандат. 

 

(7) Предсједавајућег Извршног одбора, у случају његове спријечености или 

одсутности, мијења први, односно други замјеник предсједавајућег. 

 

(8) Секретар координира рад ГОПАК-а ПСБиХ и брине се о његовој 

документацији. 

 

(9) О раду на сједницама Извршног одбора води се записник, који потписују 

предсједавајући Извршног одбора и секретар. 

 

 

 



 

Члан 12. 

Дјелокруг Извршног одбора 

 

 

(1) Извршни одбор: 

 

a) организује годишње и посебне састанке ГОПАК-а ПСБиХ, одређује 

вријеме, мјесто и дневни ред тог састанка; 

 

б)  предлаже годишњи програм рада и о усвојеном годишњем програму 

     обавјештава Секретаријат Глобалне организације; 

 

ц)  у сарадњи са Секретаријатом Глобалне организације, организује  

     активности ГОПАК-а ПСБиХ; 

 

д)  доставља Секретаријату Глобалне организације извјештај о  

     активностима националног огранка; 

 

е)  прима молбе за пријем у чланство или придружено чланство; 

 

ф) предлаже ГОПАК-у ПСБиХ искључење члана; 

 

г)  представља ГОПАК ПСБиХ, 

 

х) обавља друге послове у складу са овом повељом. 

 

(2) Састанке Извршног одбора сазива предсједник Извршног одбора.  

 

(3) Извршни одбор одлучује консензусом свих чланова Извршног одбора. 

Ако напори да се постигне концензус на успију, одлуке доноси ГОПАК 

ПСБиХ.  

 

 

 

Члан 13. 

Престанак чланства 

 

 

(1) Чланство у ГОПАК-у ПСБиХ престаје у случају смрти, искључењем или 

добровољним иступањем из организације. 

 

(2) Члан ГОПАК-а ПСБиХ може бити искључен из организације: 

 



a) одлуком ГОПАК-а ПСБиХ, 

 

б)  на образложени приједлог Извршног одбора и  

 

ц) ако поступа противно вриједностима и циљевима за које се ГОПАК 

    ПСБиХ и Глобална организација залажу, у складу са овом повељом и 

    Статутом Глобалне организације. 

 

(3) Члан који је искључен одлуком ГОПАК-а ПСБиХ може уложити приговор 

на одлуку Управном одбору Глобалне организације, у року од три мјесеца 

од дана доношења ове одлуке. 

 

(4) Члан који жели да иступи из организације доставља изјаву о иступању из 

Глобалне организације Извршном одбору ГОПАК-а ПСБиХ у писаној 

форми. 

 

(5) О иступању из чланства Извршни одбор ГОПАК-а ПСБиХ обавјештава 

Управни одбор Глобалне организације. 

 

 

Члан 14. 

Секретаријат 

 

(1) Секретаријат: 

 

a) обавља стручне и административне послове за ГОПАК ПСБиХ и 

Извршни одбор; 

 

б)  води евиденцију о чланству и о томе обавјештава Секретаријат  

     Глобалне организације; 

 

ц)  промовише рад ГОПАК-а ПСБиХ и Глобалне организације, чиме 

      доприноси ширењу чланства; 

 

д)  прикупља и шири информације о Глобалној организацији и њеним  

      члановима; 

 

е)  координира рад чланова ГОПАК-а ПСБиХ; 

 

ф)  обавјештава чланове о програму и активностима ГОПАК-а ПСБиХ; 

 

г)  одржава везе и координира активности између огранака Глобалне  

    организације у региону, Секретаријата Глобалне организације и других  

    група или институција; 



 

х) координира представљање ГОПАК-а ПСБиХ на конференцијама  

    Глобалне организације; 

 

и) обавља и друге послове за потребе ГОПАК-а ПСБиХ и Извршног  

    одбора. 

 

 

 

Члан 15. 

Финансирање 

 

 

ГОПАК-у ПСБиХ, као нестраначкој и добровољној парламентарној групи, 

подршку у раду пружају међународне организације, фондације и институције, 

као и организације цивилног друштва, кроз логистичку подршку и 

специјализоване пројекте и програме. 

 

 

 

Члан 16. 

Поступак за измјену Повеље  

 

 

(1) Приједлог за измјену Повеље може поднијети било који члан  ГОПАК-а 

ПСБиХ; 

 

(2) Приједлог се подноси Извршном одбору у писаној форми и са 

образложењем. 

 

(3) Предсједавајући Извршног одбора, одмах по пријему, доставља 

приједлог члановима ГОПАК-а ПСБиХ и Секретаријату Глобалне 

организације. 

 

(4) Одлука о измјени Повеље усвојена је ако је за њу гласало двије трећине 

чланова ГОПАК-а ПСБиХ. 

 

(5) Одлука о измјени Повеље доставља се Секретаријату Глобалне 

организације у року од 30 дана од дана доношења одлуке. 

 

 

 

 



Члан 17 

Распуштање ГОПАК-а ПСБиХ 

 

 

(1) Приједлог за распушатањеГОПАК-а ПСБиХ може поднијети трећина 

чланова ГОПАК-а ПСБиХ. 

 

(2) Приједлог се подноси Извршном одбору у писаној форми и са 

образложењем. 

 

(3) Предсједавајући Извршног одбора одмах по пријему доставља приједлог 

свим члановима ГОПАК-а ПСБиХ. 

 

(4) Предсједавајући Извршног одбора сазива посебан састанак ГОПАК-а 

ПСБиХ у року од 15 дана од дана пријема приједлога за распуштање 

ГОПАК-а ПСБиХ. 

 

(5) ГОПАК ПСБиХ се распушта ако је за приједлог гласало три четвртине 

чланова. 

 

(6) Одлука о распуштању ГОПАК-а ПСБиХ доставља се Секретаријату 

Глобалне организације у року од 30 дана од дана доношења одлуке. 

 

 

 

Члан 18. 

Ступање на снагу 

 

 

Повеља ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

 

У Сарајеву, 09. 12. 2016. године 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              ЧЛАНОВИ ГОПАК-а ПСБиХ: 

 

 

     _______________________ 

                 Бабаљ Дарко 

 

     _______________________ 

                 Гасал Вражалица Маја 

 

     _______________________ 

                 Кожул Предраг 

 

     _______________________ 

                 Магазиновић Саша 

 

     _______________________ 

                 Мајкић Душанка 

 

     _______________________ 

                 Шепић Сенад 

 

     _______________________ 

                 Зовко Љиља 


